
A Vigilia beszélgetése

Szabó Ferenccel

1980-ban a hungarológiai világkongresszuson ismerkedtünk meg. Az Akadémia
díszterme'ben a baráti ismeretségek megszállott szövóje, Hubay Mikl6s, akkor már
firenzei professzor mutatott be egymásnak bennünket. A következő vasárnap már
együtt mentünk Szentendrére tisztelgő látogatásra a Vas István-Szántó Piroska
házaspár szakásos délutáni fogadására.

Egy hónappal később Rómában bemutatott a Triznua-hdzaspdrnak, akiknek la
kása, évtizedeken keresztül az emigráció és a Rómát járó magyar értelmiség ta
lálkozóhelye volt.

- A magyar kultúra és egyház ügyét a VatikJini Rádió magyar adásaival szolgáltad
hosszú évekig. A nyár folyaman hazaköltöztél. Milyen érzések uralkodnak most benned?

- 36 évi távollét után örömmel tértem haza, hiszen a jezsuita rend újra
kezdhette működését,most már szabadon szolgálhatja a magyarországi egy
házat és a magyar népet. Sok-sok feladat vár a hívőkre a négy évtizedes
pusztítás után. Eddig is, az elmúlt negyedszázad során is a magyarországi
egyházat ésmagyar testvéreimet szolgáltam a Vatikáni Rádió adásain, köny
veunen és cikkeimen keresztül. Igyekeztünk továbbítani a II. Vatikáni zsinat
szellemét és tanítását. Erre igen nagy szükség volt, hiszen - mint már azt
máshol elmondtam - lIa szellemi vasfüggöny" akadályozta ezt a helyi egy
házat abban, hogy kellőképpen bekapcsolódhasson a világegyház vérkerin
gésébe. Most már itthon akarok szolgálni rendem keretében.

- Ha azt kérdezném. hogy az 1931. február 4-én Kálócfán illyési sorsban, a
"puszták népeöo1" születet't gyermekbo1 hogyan lett a magyar szellemi élet egyik
meghatároza személyisége, regényt írhatnánk. Most inkdbb arra lennék: kíváncsi,
hogy egy magyar tud6s és írópálya hogyan formálódhatott meg külföldön.

- Magyar-francia szakos egyetemi hallgatóként hagytam el az országot,
miután az orosz tankok visszajöttek Budapestre. Jezsuita elöljáróim küldtek
ki, hogy tanuljak, itthon ugyanis már nem lehetett folytatni azt, amit akar
tunk. Kilenc hónapot Karinthiában töltöttem, befejeztem a noviciátust, majd
elküldtek a Louvain melletti Egenhovenbe filozófiát tanulni. 1957 őszén ke
rültem oda. Mivel Magyarországon már két év szemináriumot végeztem (egy
évet Egerben, egy másikat Szombathelyen, egyik papneveldében sem merték
tovább tartani a jezsuita növendékeket>, egy évet elengedtek. Mindjárt ezután
következett négy év teológia. Amikor Louvainbe kerültem, még a zsinat előtti
időszak volt, de nekem már nagyon sok újat hozott az ottani főiskola és egye
tem. Mert nemcsak a jezsuita főiskolán tanultam, hanem bejáratos voltam a
katolikus egyetemre is. Ott tartott például egy sorozatot Freudról Rícoeur.akít
én a legnagyobb élő keresztény filozófusnak tartok. ot is hallgattam. En a
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vallonoknál tanultam, francia nyelven, de a flamandokhoz is bejártam. A
flamandok hívták meg Karl Rahnert, aki már akkor is hírneves teológus volt.
Eljártam az ő kurzusaira is.

Egenhovenben tanultam tehát a rendi filozófiát. Felszabadító hatással volt
rám Teilhard de Chardin. Róla már Magyarországon is hallottam, és nagyon
tetszett nekem az ő új világképe. Pascal földije volt, jezsuita szerzetes, és nagy
paleontológus szaktekintély. Jelen volt Peking mellett az úgynevezett Sinanth
ropus maradványainak kiásásánál is, és később is számos expedícióban vett
részt. A paleontológiából kiindulva átfogó világnézetet dolgozott ki: keresztény
evolucionizmust. Kimutatta: a hit és a tudomány összeegyeztethető,a teremtés és
az evoludó nem áll egymással ellentétben.Teilhard-nak az átfogó vízió kidolgozá
sábansokat segített Bergsonfilozófiája, amelyet azután a maga módján átdolgozott.
Bergson ugyanis eljutott a kereszténység küszöbéig, bár nem tért meg.

Még Budapesten, az egyetemen sokat vitatkeztam marxista barátaimmal,
akik gyakran a tudományra hivatkoztak. En a szemináriumban még a ha
gyományos filozófiát tanultam, nem volt meg az eszközkészletem, hogy kel
lőképpen tudjak velük dialogizálni. Teilhard műveibőlláttam, hogy mindeze
ket a nehéz problémákat az ő víziója segítségével megoldhatom. Ebből a
megfontolásból kiindulva javasoltam filozófia tanáromnak, Gaston lzaye
nak, akiről tudtam, hogy pergsonista: szervezzünk Teilhard fenomenológia
járól egy szemináriumot. O húzódozott, ugyanis ha indexre sohasem tették
is Teilhard de Chardin műveit, tilos volt a jezsuita skolasztikusok körében az
olvasása. A Szent Officiumtól jött a monitum, hogy Teilhard-nak veszélyes
nézetei vannak. 19So-ben adta ki XII.Pius a Humani generis... kezdem encik
likát, amelyben eléggé élesen elítélte az új teológiát. Az enciklikák nem em
legetnek neveket, de a szövegezésben rá lehetett ismerni Teilhard de Chardin
eszméjének kritikájára is. Később aztán Henri de Lubac a zsinat alatt védel
mébe vette Teilhard nézeteit a mindenféle ferdítésekkel szemben. Filozófiai
disszertációmat is erről a témáról írtam.

Egenhoyenben Joseph Maréchalnak, a belga jezsuitának igen nagy kultu
sza volt. Otkötetes monográfiájában válaszolt a kanti kritikára, és tulajdon
képpen neki köszönhető a katolikus filozófia ma is legéleterősebb irányzata,
az úgynevezett transzcendentális módszer, amelyet aztán Karl Rahner átvett.
Ha ma van eleven katolikus filozófia, valamiképpen Maréchaiból merített.
Számomra először nagyon idegen volt ez a módszer, aztán egyre jobban be
léhatoltam. így már jobban értettem Rahner előadásait is. Ezenkívül átrágtam
magam Maurice Blondelen, aki nélkül a mai katolikus filozófia nem érthető.

1962-ben Brüsszelben szenteltek pappá. 1964-ben, a teológiai doktorátus
megszerzésére Párizsba küldtek.

- Párizs mit jelentett a fiatal tudós életében?
- A Katolikus Egyetemen doktoráltam. Eljártam a Sorbonne-ra is külön-

böző kurzusokra, az Institut Catholique-on pedig a híres domonkos Chenu
pátert hallgattam, aki az új teológiának a szeniorja. Papként az egyetemisták
lelkésze voltam, a mostani párizsi bíboros, Lustiger volt a főnököm: ötvenen
nyolcvanan jöttek a csoportomba, főleg nyaranta.

Már Louvainben elkezdtem publikálni, elég sokat cikkeztem Teilhard de
Chardinről is. Amikor még előzőleg Párizsban jártam, megismerkedtem Re
zek Román bencéssel, neki is felhívtam rá a figyelmét. 6 ugyanis Sartre-ral
foglalkozott, és az Ahogy lehet című magyar nyeívű folyóiratot szerkesztette.

224



Párizsban kapcsolódtam be a magyar irodalmi életbe is. Tanulmányokat
kezdtem írni, fordítani. Később sokat fordítottam (Valery Tengerparti temet6
jét, Montalét, Rilkét, Claudelt/ Pierre Emmanueit, akitől akkor még itthon alig
jelent meg valami). Ott ismerkedtem meg Rónay Györggyel, ha jól emlék
szem 1965-ben, a francia értelmiségiek hetén.

Teilhard de Chardinről szándékoztam írni a tézisemet. de most már kife
jezetlen nem módszertani szempontból, hanem a krisztológiáját akartam ta
nulmányozni. Ehhez az egyházatyákat kezdtem böngészni, hogy mit mon
danak Krisztus szerepéről a teremtésben. Teilhard Krisztus szerepéről beszél
ve Szent Pálleveleire hivatkozik: az Atya míndent általa, benne és érte te
remtett. Szent János prológusában is szó van az Orök Igéről, aztán A ko
losszeieknek írt levél elejének Krisztus-himnuszában fogalmazza meg ezt leg
tömörebben Szent Pál. Ekkor már Krisztus kozmikus szerepe érdekelt. El
kezdtem tanulmánrOZni az egyházatyákat ebből a szempontból. Szent Amb
rosra figyeltem fe / akit egészen a legújabb időkig eléggé elhanyagoltak.
Amolyan keresztény Ciceronak tartották: jó, moraIizáló, allegorizáló szent
írásmagyarázata van, ami mára kevéssé érdekes. Magam ugyanakkor sok
figyelemre méltó' anyagot találtam, amint elkezdtem Szent Ambrus kriszto
lógiájával foglalkozni. 1966-ban védtem meg a tézisemet: A Teremtő Krisztus
Szent Ambrus gondolatvilágában címmel.

Szent Ambrus krisztológiájában nagyon sokat átvett a görög egyház
atyákból, nevezetesen Szent Vazultól. Ambrusban a keleti és nyugati teológia
szétválása előtti állapotot lehet vizsgálni, ahol még együtt szerepel a kétféle
gondolkozás. Ezt persze felfoghatjuk technikai kérdésnek is. De mondok egy
példát a Szentháromság-tan esetében. A keletiek a három isteni Személynek
a szerepét az üdvtörténet szempontjából tekintették: az Atya a forrás, akitől

minden ered a Fi~n keresztül és a Szentlélekben van a szeretetkapocs a két
Személy között. Agostontól kezdődik azután a nyugati gondolkozásban a
szerepek kiegyenlítődése:egy isteni természet, három Személy, aztán mínd
egy/ hogy mi a Személyek szerepe. Végül Rahner mondta ki ebben a teológiai
szakkérdésben a nagy axiómát, hogy az immanens és az ökonómikus, tehát
a belső és az üdvtörténeti Szentháromság azonos. Ambrus még ezt a két
hagyományt kigyensúlyozottan egyesítette.

Tézisem másik mozzanata az újplatonikus befolyás Ambrusnál. Sokat átvett
Philón zsidó filozófustól és az újplatonikus Marius Victorinustól. Ezek az átvé
telekazért voltak fontosak, mert segítségükkel datálni tudtam Ambrus bizonyos
műveit, mert akkor még nem lehetett pontosan tudni, hogy mikor írta őket.

.. De a leglényegesebb az volt, hogy megmutattam: Ambrusnál nemcsak az
Orök Isteni Igének van szerepe a teremtésben, aki Szent János prológusa
szerint mindig az Atyánál volt, hanem Krisztusnak, a megtestesült Igének is.

- És ekkor hirtelen változás következett be az életedben.
-l965-ben már egy nyáron át helyettesítettem Páter Orbánt, aki a Vati-

káni Rádió magyar músorát vezette. Társát (szintén magyar jezsuita), Szabó
Jánosnak hívták, TIrolban nyaralt, lezuhant, szörnyethalt. Páter Orbán egye
dül maradt, kellett mellé valaki segítség. 1967. január l-jén kezdtem hivata
losan a munkát. Akkoriban fejeződött be a zsinat, én akkor a zsinati tanítást
sugároztam, egyes sorozataim megjelentek könyv alakban is. Magyarorszá
gon csak tíz évvel később adták ki a zsinati dokumentumokat, sokan a Vati
káni rádióból tudták meg, tulajdonképpen miről is volt szó a zsinaton.
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Néhány év múlva Páter Orbán elment Kanadába, akkor én vettem át a
vezetést, ezt csináltam egészen '92 nyaráig.

- Jóval kevesebben tudják, hogy költő is vagy.
- Verseket már érettségiződiák koromban, Pécsett is írtam. Varga Károly

nevú barátommal elküldtük verseinket Harsányi Lajosnak meg Tűz Tamás
nak. Nagyon jó kritikákat kaptam, Harsányi az utolsó versemre (amelynek
az volt a címe, hogy Fehér bocinkat szoptatom, és Francis Jammes reminiszcen
ciákat tartalmazott) azt írta, hogy ő maga is szívesen vállalná a szerzőségét,

és valószínűleg Jammes is vállalta volna. Akkoriban ontottam a verseket.
Aztán beléprem a rendbe, ahol azt mondták, hogy ne írjak verseket, mert ez
nem vág egybe a jezsuita életstílussal. Erre abbahagytam. Rómában, ötven
felett megírtam az Anyám leánykori fényképére című verset, ami elindította
aztán az emlékezést, mely föltört belőlem, mint a vulkán. Az ámulat az öröm
forrása. A szép szemlélése és csodálata szinte elragadtatásba ejt: az ember
kilép önmagából és igyekszik a rokonszenv, a szeretet által mintegyazono
sulni a másikkal. "A művész [...) lát; vagyis szemét mintegy szívébe helyezve
kiolvassa a természet titkait" - mint Rodin mondja. A szépségélmény mínt
egy a szívbe összpontosul, a vér a szellem aranytüzévé izzik, a szenvedély
az intuícióban, a "látomásban" szublimálódik, és a látomás teremtés, illetve
együtt-teremtés lesz. Ebben az "extázis"-ban ("Je est un autre" 7""" Rimbaud)
születik az ének, a műalkotás. "Aki örül, az énekel", írja Szent ~goston. Első
verskötetem, az Ószi ámulat Rómában jelent meg 1982-ben, majd a Teljes év
szak 1984-ben, a legutolsó 1991-ben, Zsoltárhangon címmel. Triznya Mátyás
festőbaratommalpedig kiadtunk egy albumot 1987-ben, ó akvarelljeit, én ver
seimet válogattam bele Miel01t szürkűlnek a szinek címmel. Mindben persze
műfordításaimis szerepelnek, ezeket már a párizsi évektől kezdve készítet
tem. Szavak forrása csend címmel 1985-ben külön kötetet adtam ki, Claudel,
Valéry és Pierre Emmanuel verseinek fordításait.

- Irodalmi essziidet a hazai z'rók legjava is értékeli, hadd soroljam tanul
mányköteteid eimét, amelyeket mint irodalomtörténész tartok számon: Az ember és
világa (1974), A rejtett Isten útjain (1980), Lélekben és igazságban (1986)" Az
emmauszi úton (1987), 5zom:júságforrás (1989), Napfogyatkozás (1991). IroK
TÓI, filozófusokról szólnak a "tanulmányok és vallomások". A tét: a hit kérdése. Me
ditációk ezekaz írások, szinte küzdelmek: hőseidnek lelki üdvéért. És persze együtt
lélegzés a hívőíro1ckal. Mellettük kiegészítésként, művészi dokumentumokként mü
fordítások. A fordítás számodra, azt hiszem, értelmezés is. Kiket kedvelsz a hazai írOK
közül?

- Amikor első könyvem megjelent Louvainben, Mihelics Vid írt róla kri
tikát a Vigiliában, akkor kapcsolatba is kerültünk, éppen Teilhard révén. Ró
nayval még Párizsban ismerkedtem meg. Előzőleg inkább mint esszéírót, a
francia irodalom jó ismerőjét értékeltem. de újabbéH\ megszetettem a kö1te
ményeit is, nagy költőnek tartom. Ovele azután bensőséges kapcsolatba ke
rültem, a polcom tele van dedikált köteteível. A Vigilia számára gyakran kért
tőlem tanulmányt, teológiait és egyebet is. Pilinszkyt Rómában ismertem
meg. Meghívtam a rádióba is, beszélt a modem költészetról, Rónayr61,
Weöres Sándorr61 és Juhász Ferencről, azonkívül Simone Weilről. A beszél-
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getés kéziratát eljuttattam Jelenits Istvánnak, aki a Pilinszky-szövegeket gyűj
ti. Hosszabb tanulmányt is szenteltem munkásságának, ez lett az 1983-ban
megjelent kétnyelvű Pilinszky-kötet előszava is.

- Tanulmdnyaid mellett teológusokat, filozófusokat ismertettél meg a magyar
köZiJnséggeI. Magam is haszonnal forgatom antológiáidat.

- AlszeghyZoltánnal elindítottuk a Teológiai Kiskönyvtárat, amelynek
harminchárOm füzete jelent meg. Henri de Lubacról és Congarról, Karl Rah
nerről magam írtam. 1984-ben Golen Károllyal megszerkesztettük a Vallomá
sok Teilhard-ról című kötetet. A Mai írók és gondolkodók sorozatban a jezsuita
Varillon, a teológus Hans Urs von Balthasar, a filozófus Gabriel Marcel és az
író Mauriac műveiből állítottam össze egy-egy vallomás-kötetet. Célom az
volt, hogy az itthon kevésbé ismert nagy keresztény gondolkodókat és írókat
megismertessem egy bevezetővel és egy kis szövegválogatással. A sorozatot
itthon folytatom: a Szent István Társulat adja most már ki a köteteket.

- És mi marad tudomdnyos munkának?
- Nyilvánvaló, hogy a rádiós munka szétforgácsolja az embert, nagyon jól

tudod, hogy napra készen kell állni, bármi történhet. Ez egyrészt hasznos, mert
kénytelen vagy olvasni, tájékozódni. Nemcsak híreket adtam, hanem sorozato
kat is készítettem, gyakran ezekből lett könyv, meg interjúsorozat. Az egyik
célom az volt, hogya modern, zsinati gondolkozást közvetítsem a magyar egy
ház felé, me1y hosszú ideig el volt zárva ettől. De azért adódott a tudományos
munka lehetőségeis a számomra: még Óry Miklós életében, részben, hoW neki
~tsek tető alá hozni a kutatásait, elkezdtem foglalkozni Pázmány Peterrel.
ÓtY halála után P. Lukáccsal megszerkesztettük 1987-re a Pázmány Péter emléke
zete círnú tanulrnánykötetet,Pázmány halálának 350. évfordulóján. Majd pedig
megírtam A teológus Pázmány című könyvet 1990-ben. Még nagyon sok kutatni
való van az ő munkásságában. A grazi tanári éveket, nevezetesen akkori filozó
fiáját kellene feldolgozni és elhelyezni a szellemtörténetben. Az, hogy patriszti
kával foglalkoztam, nagy előny ehhez a munkához. Hiszen köztudomású, hogy
Pázmány a Szentíráson kívül főleg az egyházatyákra, ezek közül is Szent Agos
tonra hivatkozik leginkább teológiájában. 1992 őszén egy előadássorozatottar
tottam Pázmányról a szegedi egyetemen.

- Hogyan látod az éledező'masyar egyház hely+etét? Milyen feladatokat, nehéz
ségeket,érzehlsz "római szemmel", milyen tanácsokat adnál?

- Ugy gondolom, a Szentatya magyarországi beszédei eléggé pontosan
je1ezték a problémákat és feladatokat. Mindenképpen fontosnak tartom, hogy
a pápai beszédet aprópénzre váltsuk, hogy az ott megjelölt feladatokat kö
zösen igyekezzünk megvalósítani. Nem annyira hátra, hanem előre tekintve.
A pápa többek között jelezte, hogy helyi egyházunk egyik legfőbbproblémá
ja az egység hiánya. Ennek gyökereit, okait, jórészt a bukott rendszerben
kialakult légkörnek, az elnyomásnak és üldözésnek kell tulajdonítanunk. A
rendszer mindent megtett az egyháziak és világiak megosztására; például a
békepapi mozgalommal, a kollaborálók beépítésével, a sokszor koholt hírek,
rágalmak terjesztésével, püspökök, papok egymással való szembeállításával.
A magyarországi egyházban még nem történt meg hivatalosan egy bizonyos
"igazságtétel", és ez is oka a tovább fennmaradó feszültségnek. Nem a poli
tikai átvilágítás és számonkérés módszerére gondolok, hiszen nekünk az egy-
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házban az evangéliumi módszereket kell alkalmaznunk. De az igazsá~talanul
elítélt, az apostoli buzgóságukért börtönbe vetett papok joggal varják el,
hogy objektíven mondják ki az illetékesek: nem mindegy az, hogy valaki 
bármilyen okból vagy ürüggyel (megfélemlítés, kisebb rossz választása..) 
kollaborált az egyházat elnyomó rendszerrel, segített megbénítani az egyházi
életet. Vagy pedig csak azért, mert szerzetes volt, mert szépen dolgozott az
ifjúság körében, mert nem alkudott meg, hosszú éveket töltött börtönben. (vlk
prágai érsek levélben beszélgetésre hívta meg a kollaborálókat, és önként vállalt
penitenciát sugallt) Ezt a kérdést tehát elsőrendű fontosságúnak tartom. Egyéb
ként "római szemmel" azokat a feladatokat tekintem sürgetőknek, amelyeket a
Szentatya a magyar püspököknek felvázolt látogatása alkalmával.

- Az Írók Háza létrehozásában jelentős szereped van. Hogyan illeszkedik ez bele
a jezsuiták terveibe, elképzeléseibe, milyen funkciót kíván betölteni a hazai egyház
életében? Mik a terveitek?

- Az újrakezdő jezsuita rend számos nehézséggel küzd, miként az 1950
ben szétszórt többi rend is. Hiányoznak épületeink. rendházaink, eszközeink
az apostolkodáshoz. Az 1948-ban és 1956-ban külföldre távozott fiatal rend
tagok közül egyesek még munkaképesek; van aki - mint magam is - ha
zajött, mások nehezen hagyhatják ott az egyetemet, ahol tanítanak, vagy
egyéb munkaköreik kötik őket. A pasaréti Faludi Ferenc Ház amolyan kom
munikációs központ kíván lenni. A jezsuita rend tudatában van a médiumok,
kommunikációs eszközök fontos szerepének. Az új evangelizálásban jelentős

szerepe van tehát ezeknek az eszközöknek. Jelenleg a Faludi Ház két jezsuita
lap szerkesztőségénekad otthont: a már korábban Kanadából hazaköltözött
havi magazinnak, A Szív-nek, amelynek főszerkesztőjeP. Sajgó Szabolcs; to
vábbá P. Nagy Ferenccel szerkesztem itt a Távlatok című világnézeti, lelkiségi
és kulturális folyóiratot, amely 1993-ban már kéthavonként, tehát évente hat
szor jelenik meg mintegy 100 oldalon!

Az említett két jezsuita lap szerkesztőségénkívül van itt még két iroda,
éspedig a P. András Imre S.}. által vezetett bécsi Magyar Egyházszociológiai
Intézet "fiókja" (addig is, míg majd az Intézet teljesen hazaköltözik), továbbá
a jezsuiták által vezetett brüsszeli OCIrE, Európai Tájékoztató Központ, fo
lyóiratának (felelős szerkesztőjeTegyey Gábor magyar jezsuita) színtén van
itt egy irodája.

- A Távlatok új folyóiratként lépett a hazai katolikus szellemi életbe - mennyire
vállalja a Szolgálat folytatását, milyen új célokat tűzött maga elé, mi indokolta a
változtatást?

- A Távlatok részbenfolytatja a Szolgálatot, amelynek kezdettől fogva társ
szerkesztője voltam P. Ory Miklós mellett. Az 1989-es fordulat, a Magyaror
szágra való hazatérés lehetősége arra ösztönzött bennünket, hogy módosítsuk
a korábban Klagenfurtban, majd Bécsben szerkesztett Szolgálatot. Egyrészt 
miként már az utóbbi évtizedben a Szolgálat is t~tte - fokozottabban forduljunk
a világi hívek felé is, tehát a P. Hunya, majd P. Ory által szerkesztett, elsősorban
papi lelkiséget ápoló-terjesztő lap nyíljék meg Isten egész népe felé. Továbbá a
mostani szabad légkör lehetövé teszi, hogy értékeljük, ha kell bíráljuk a magyar
társadalmi-kulturális valóságot, irányt mutatva a szellemi zűrzavarban. Igen
lényegesnek tarijuk továbbá a kultúra evangelizálását, a hit és a kultúra párbe
szédét, amelyet a Szentatya is sürget. Amolyan "elóevangelizálásra" gondolok:

228



vagyis széleskörű párbeszédre a kultúra embereivel, hívőkkel és nem hívők

ke[ .is, mindazokkal, akik nagyra becsülik a kereszténység kultúrát teremtő

valóságát.

- Vatikáni Rádiós tapasztalataiddal hogyan látod az egyházi rádió és tévémúso
rokhelyzetét? Milyen feladarokat látsz a legsürgősebbnek?

- Mindenképpen több szakembert kellene bevonni mindkét médiumnál.
Tudom, hogy ez pénzkérdés is. Már évek óta sürgettem magyar egyházi
felelósöknéf is, hogy képezzenek ki szakembereket a médíumokhoz: felaján
lottam, hogya Vatikáni Rádiónál segítek fiatal magyar papoknak, hogy be
letanuljanak mesterségükbe. A válasz legtöbbször az emberhiányra való hi
vatkozás volt. De szeretném leszögezni: hiába kérünk több műsorídőt az ál
lami rádiónál és televíziónál, ha az adott keretet nem töltjük ki kellőképpen.
Egyébként az a nézetem, hogyakifejezetten "katolikus" félórákon kívül is
lehetséges lenne valláskultúrára vonatkozó adásokat készíteni. Bármint vég
ződik is az áldatlan médiumharc, ill. médíumtörvény, megfelelő katolikus
szakemberekre a jövőben egyre inkább szükség lesz. Ezeknek a szakem
bereknek a kiképzését tartanám a legsürgetőbb feladatnak. Miként a közélet
ben általában, a médiumok területén is elsősorban az elkötelezett és szakkép
zett világi hívőkre vár az a feladat, hogy "kovász legyenek a tésztában".

- Eddig külföldro1 tolmticsoltad haZJl az európai keresztény szellemiséget - most
itthon élve, hogyan akarod folytatni ezt a munkát? Hogyan látod a mIlgyar egyház euró
JIliságát, zsinatistigát, milyen irányokban hathatna tenne1cenyíto1eg az europai keresztény
gondOlkodás, esetleg milyen veszélyekkel fenyegeti zsenge magyar egyházunkat?

- A Gondviselés által adott lehetőségetkihasználva Rómából tolmácsoltam
a zsinati szellemet, tanítást, a modern katolikus gondolkodást. Rádiós- és sajtó
tevékenységem révén igyekeztem ablakot nyitni a világegyházra. Továbbra is
ezt a célt sZeretném szolgálni, most már itthonról, felhasználva külföldi tanul
mányaim és tapasztalataim "tókéjét". A magyarországi egyház - miként pél
dául a lengyel IS - bizonyos szempontból elmaradt a zsinati megújulásbari. A
kommunista rendszer nyilván késleltette az "aggiornamento"-t; a vallásüldöző
rendszernek nem volt érdeke, hogy a modern világ felé nyitott, életerős egyház
bontakozzék ki. Másrészt: pszichológiailag is magyarázható ez a "konzervati
vizmus": amikor az egyházat nyomják, üldözik, el akarják szakítani a központ
tól és az ortodoxiától, óhatatlanul a "konzerválás" arculatát ölti fel. Márpedig
- Henri de Lubac-kal szólva -, az igazi hűség a helyes haladásban van. A
katolikus egyház - II. János Pállal az élen - régit és újat hoz elő a két évezredes
keresztény örökségből.A magyarországi egyháznak nyitottnak kell lennie Róma
és a világegyház felé, az egészséges zsinati megújuláson kell fáradoznia egyhá
ziaknak és világiaknak. Ugyanakkor óvakodnia kell attól, nehogy a bomlasztó
kontesztálás megzavarja a híveket. Nem lehet most hirtelen minden "divatos"
(és éppen ezért kérészéletű)nyugati újítást bevezetni. Még az e~észséges zsinati
(például liturgikus) reform megvalósításához is kellő felvilágosítésra, bevezetés
re :voltszükség. A katolikus médiumoknak az a feladatuk tehát, hogy az egész
séges zsinati korszerűsödést, az európai keresztény szellemiség ápolását és az
új evangelizálást, illetve: "elóevangelizálást" szolgálják.

Kabdebó Lordnt
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